
واليت    (IACP)اجلمعية الدولية لقادة الشرطة   ةعلى سياسة خصوصي   وافقتٌ و   راجعتٌ فأ� ٌأصرّح أبّنين  ،   (IACP)اجلمعية الدولية لقادة الشرطة  إىل   إنظمامي من خالل
 www.theIACP.org/privacy-policy عرب الرابط التايل: عليها اإلطالع ميكن 

الطلب املكتمل عرب الربيد  يٌرجى إرسال  يف العام التايل.    أغسطس  1الطلبات املستلمة بعد  وتنتهي صالحية  ديسمرب من كل سنة تقوميية.    31تنتهي مجيع العضو�ت يف  
) الفاكس  اإللكرتوين 703.836.4543أو  الربيد  أو   ( (members@theIACP.org)   .ع ابلعضوية  اتصل  أسئلة؟  لديك  الرقهل  اجلمعية  رب  ابل  اخلاص  م 

    . (IACP)الدولية لقادة الشرطة 

 الشرطة  لقادة الدولية اجلمعية
 62564 ب. ص

 األمريكية  املتحدة الوال�ت ، 2564-21264 ماريالند ،  ابلتيمور
 703.836.4543 الفاكس•  THE IACP • 703.836.6767.1.800 اهلاتف

theIACP.org 

 ال تستخدم هذا الفضاء 

 فئات العضوية  العضوية طلب 
 --------------------------------------------------------------االسم:  

 األول                             األوسط األول                            األخري                  
 -------------------------------------------------------العنوان / التصنيف:

 -----------------------------------------------------الوكالة / اسم الشركة:    
 ---------------------------------------------------------عنوان العمل:    
 -------------------------------------------املدينة ، الوالية ، الرمز الربيدي ، البلد:    
 ---------------------------------------------------------عنوان السكن:    

 --------------------------------------------املدينة ، الوالية ، الرمز الربيدي ، البلد:  
 اإلقامة اخلاص يب   ❍      -عنوان العمل  العمل    ❍أرسل بريًدا إىل     

 ------------------------اجلوال:     ----------------------------هاتف العمل:  
 --------------------------------------------------------الربيد اإللكرتوين:  

  العاملية متوفرة على  واملستو�ت   العضوية  فئات  عن  علوماتامل
 :  IACP  الويب اخلاص ابل  موقع

www.theIACP.org/membership-
criteria 
 النشطني  األعضاء  مستحقات

 ) احمللف  القيادة  مستوى(
 دوالر أمريكي  190        املستوى األول   ❍
 دوالر أمريكي   125         املستوى الثاين   ❍
 دوالر أمريكي   60          املستوى الثالث   ❍
 دوالر أمريكي   20         املستوى الرابع   ❍

 

 عضو مشارك 
 واألكادميية  العامة  املستحقات

 دوالر أمريكي  190        املستوى األول   ❍
 دوالر أمريكي   125         املستوى الثاين   ❍
 دوالر أمريكي   60          املستوى الثالث   ❍
 دوالر أمريكي   20         املستوى الرابع   ❍
 دوالر أمريكي   500         ٌمقّدم خدمات  ❍

 
 احمللف  الضابط  مستحقات

 ) القيادة  مستوى  على  ليس  حملف(
 دوالر أمريكي  75          املستوى األول   ❍
 دوالر أمريكي   50         املستوى الثاين   ❍
 دوالر أمريكي   20          املستوى الثالث   ❍
 دوالر أمريكي   10         املستوى الرابع   ❍
 دوالر أمريكي   30         طالب جامعي   ❍

 إسم اجلامعة: 

 ال  ❍نعم         ❍؟     IACP  ال هل سبق لك أن كنت عضوا يف
 /  /  :      اتريخ امليالد (الشهر / اليوم / السنة) 

 ال ❍نعم    ❍أ� ضابط حملف.          
 لغيت األم (واللهجة ، إن وجدت) هي: 

هبا:    IACPحالًيا العديد من املواد خبمس لغات. الرجاء حتديد اللغة اليت ترغب يف تلقي اتصاالت ال    IACPتٌوّفر ال 
 بانيةاإلس  ❍الربتغالية        ❍الفرنسية        ❍اإلجنليزية       ❍العربية        ❍
 لدي عضو راعي نشط (مطلوب). االسم ورقم العضو هم:  ❍

------------------------------------------------------------------ 
 مبراجعة الطلب. وسيتطلب ذلك وقت إضايف ملعاجلة العضوية.   IACPليس لدي عضو راع نشط. ستقوم ال    ❍

 دوالرًا.   30بقيمة    Police Chief  إشرتاًكا يف جملةتتضمن عضو�ت املستوى األول  
 Policeسيتمتع األعضاء من فئات عضو�ت املستوى الثاين والثالث والرابع بوصول مرتجم عرب اإلنرتنت إىل جملة    ❍

Chief  دوالرًا.   30. أو ميكنك إضافة نسخة مطبوعة ٌمرسلة عرب الربيد مقابل 
 (ابلدوالر األمريكي فقط) املبلغ املراد حتصيله  

 شيك من الوكالة   ❍   -شيك شخصي / حوالة بريدية    ❍   -أمر الشراء    ❍لقد أرفقت:  
 ديسكوفر  ❍  -أمريكان إيكسربس    ❍   -فيزا    ❍   -ماسرتكارد    ❍بطاقة الدفع:  

 ------------------------------------------------------اسم حامل البطاقة:  
 ----------:  CVVالرمز  --------------اتريخ �اية الصالحية:    -------------رقم البطاقة:    



  --------------------------------------------عنوان حامل البطاقة إلرسال الفواتري:   

 االختيارية العمل جمموعة عضو�ت
 أي  إىل  لالنضمام  أساسًيا  شرطًا  IACP  ال  يف  العضوية  تعد(

  جمموعة   لعضوية  إضافية  مؤهالت  إشرتاط  يتم  قد.  عمل   جمموعة
:  الويب   موقع  على   االطالع  يرجى.  العمل

www.theIACP.org/ working-group / categories :( 
 دوالر أمريكي  50     الكابيتول   شرطة ❍
 دوالر أمريكي  50     قادة الشرطة للدفاع  ❍

  املعاجلة   رسوم(   -)  DRE(   املخدرات  على  التعرف  خبري  ❍
 دوالر أمريكي  50                  ) للملف  األولية
 دوالر أمريكي  50     املوارد البشرية  ❍
 دوالر أمريكي  50    شرطة السكان االصليني  ❍
 وكليات التدريب   الشرطة  اكادميية مدراء دوليني يف ❍

 دوالر أمريكي  50                             
 (LEIT)تكنولوجيا  املعلومات التابعة للشرطة   ❍

 دوالر أمريكي   50                            
 دوالر أمريكي  50    ضباط يف ميدان القانون  ❍
 دوالر أمريكي  50    احلجم   متوسطة  الوكاالت  قسم ❍
 دوالر أمريكي  50    ضابط خاص ابلسالمة و العافية ❍
 دوالر أمريكي  50     قسيس الشرطة  ❍
 دوالر أمريكي  50     أطباء الشرطة  ❍
) للملف  وليةاملعاجلة األ   رسوم(  -  للشرطة  النفسية  اخلدمات ❍

 دوالر أمريكي   50                   
 دوالر أمريكي  50     قسم أحباث الشرطة  ❍
 دوالر أمريكي  50    ضابط تواصل مع القطاع اخلاص  ❍
 دوالر أمريكي  50    ضباط التواصل مع الصحافة  ❍
 دوالر أمريكي  50     شرطة شبكة املرور  ❍
 بدون مقابل     شرطة سكك احلديد  ❍
 دوالر أمريكي  50    قادة الشرطة املتقاعدون  ❍
 دوالر أمريكي  50    الوكاالت الصغرية      ❍
 بدون مقابل   واحملافظات  الوالية  شرطة  خرجيي ❍
 دوالر أمريكي  50    شرطة الكلية اجلامعية        ❍

 
 
 
 
 

  

 -------------------------------------------------------------  التوقيع:
على سياسة    وافقتٌ ، فأ� ٌأصرّح أبّنين راجعٌت و  (IACP)إىل اجلمعية الدولية لقادة الشرطة   إنظمامي من خالل 
 واليت ميكن اإلطالع عليها عرب الرابط التايل:   (IACP)اجلمعية الدولية لقادة الشرطة   خصوصية

www.theIACP.org/privacy-policy 
أغسطس يف العام    1وتنتهي صالحية الطلبات املستلمة بعد  ديسمرب من كل سنة تقوميية.    31تنتهي مجيع العضو�ت يف  

 ) أو الربيد اإللكرتوين703.836.4543التايل. يٌرجى إرسال الطلب املكتمل عرب الربيد أو الفاكس (
(members@theIACP.org)   هل لديك أسئلة؟ اتصل ابلعضوية عرب الرقم اخلاص ابل اجلمعية الدولية لقادة .

 .    (IACP)الشرطة

 


